Wi-Fi smart muurschakelaar | Gordijn-, luik- of
zonneschermbediening

Algemene informatie
Open en sluit uw elektrische gordijnen, rolluiken en

zonneschermen vanaf uw smartphone, tablet of met

huisapparaten met spraakbediening, zoals Amazon Alexa of
Google Home. Deze slimme gordijnbediening kan worden

ingesteld in combinatie met het inschakelen/uitschakelen

van andere Nedis® SmartLife-producten. Uw gordijnen gaan
bijvoorbeeld dicht wanneer een licht wordt ingeschakeld.
Eenvoudig te installeren

De slimme gordijnregelaar kan eenvoudig worden

geïnstalleerd door hem draadloos op uw Wi-Fi-router aan te
sluiten: geen aparte hub vereist.
Discreet

Het gestroomlijnde en makkelijk te reinigen glasfront past in
uw interieur en krachtig genoeg om systemen tot maximaal
300 W te ondersteunen.
Plan en koppel

De intelligente app van deze slimme gordijnregelaar laat u
intuïtief tijdschema’s voor uw gordijnen instellen (ideaal

Verkoopinformatie

beveiligingsfunctie als u even niet thuis bent) en deze aan

Ordercode:

voor het dagelijkse leven en een geweldige

andere producten koppelen om uw eigen aangesloten smart

Productomschrijving:

WIFIWC10WT
Wi-Fi smart muurschakelaar |

Over Nedis® SmartLife

Verpakking:

Giftbox with eurolock

home-systeem te creëren.

Ontdek een breed en continu groeiend assortiment

producten, zoals gloeilampen, schakelaars, contactdozen,

Merknaam:

Gordijn-, luik- of

zonneschermbediening

Nedis

sensoren en camera’s, die allemaal kunnen worden bediend
met een eenvoudig te gebruiken en intuïtieve app. Met

functies voor spraakbediening ondersteund door Amazon
Alexa en Google Home, en verder niets meer dan uw

bestaande Wi-Fi-netwerk, .is dit het verbonden smart home

Aantal

Of u nu op zoek bent naar één slimme gloeilamp of

1

vereenvoudigd.

contactdoos, of uw hele woning wilt automatiseren, ontdek

50

LxBxH (mm)

Gewicht

105x125x50

140 gr.

280x275x550

9880 gr.

hoe toegankelijk slimme technologie tegenwoordig is.
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Features
• Mogelijkheid van bediening via aanraaktoetsen, op
afstand en automatisch - zo kunt u het zelf regelen

• Kan worden gecombineerd met Google Home en Amazon
Alexa - biedt u de optie van spraakbediening

• Eenvoudig te installeren - wordt direct op uw Wi-Fi-router
aangesloten

• Kan worden bestuurd door tijdschema’s of worden

gekoppeld aan andere aangesloten apparaten - voor

automatische werking of bediening van meerdere apparaten
tegelijk

• Subtiele oriëntatieverlichting - om de schakelaar in het
donker te kunnen vinden

Specificaties
Bedrijfstemperatuur:

0 - 80 °C

Versterking antenne:

2 dBi

Max. radiozendvermogen:
Frequentiebereik:
Interne diepte:

Gatafstand, montageplaat:
Breedte:
Hoogte:

Dimensions (Calculated):
App beschikbaar voor:
Geschikt voor:

Ingangsspanning:
Materiaal:
Kleur:

Aantal uitgangen:

Draadloze technologie:
Lengte:

19 dBm

2412 - 2462 MHz
25 mm
60 mm
86 mm
86 mm

10 mm (L) x 86 mm (B) x
86 mm (H)

Android™ & iOS

Nedis® SmartLife

100 - 240 VAC 50 Hz
Glas
Wit
0

Wi-Fi

10 mm

Inhoud verpakking
Slimme wandschakelaars

Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het product kan afwijken van wat er getoond wordt. De leverancier kan niet verantwoordelijk, noch
aansprakelijk worden gehouden voor de informatie in dit document. Dit document is gegenereerd op 17/08/2020 20:23:07
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Snelstartgids
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